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NÁKRES SPOTŘEBIČE (obr. 1) 
1. Madlo víka. 
2. Zámek (je-li k dispozici). 
3. Těsnění. 
4. Uzávěr odpadního kanálku na rozmrazenou vodu (v 
závislosti na modelu). 
5. Ovládací panel. 
6. Koš (podle modelu). 
7. Kondenzátor (umístěný na zadní straně). 

 

INSTALACE 
• Viz kapitola „Před použitím spotřebiče“. 
• Spotřebič vybalte. 
• Odstraňte 4 ochranné díly vložené mezi víkem 
a spotřebičem (obr. 3). 
• Varování: Dva z těchto čtyř ochranných dílů je potřeba 
namontovat na místo plastové podpěry kondenzátoru 
do zadní části produktu (obr. 3). 
Toto opatření je nezbytné k zajištění správné vzdálenosti 
od zdi. 
• Ujistěte se, že je uzávěr odpadního kanálku na 
rozmrazenou vodu (pokud je k dispozici) správně usazen 
(4). 
• Aby spotřebič fungoval co nejlépe a aby nedošlo 
k poškození při otevření víka, nechte od zadní stěny 
prostor alespoň 7 cm, stejně jako po bocích spotřebiče. 
• Nasaďte příslušenství (je-li k dispozici). 

• Před použitím vnitřek spotřebiče vymyjte. 

 

NÁKRES OVLÁDACÍHO PANELU (obr. 2) 
a. Červená kontrolka LED: blikání signalizuje přítomnost 
důvodu ke spuštění alarmu. Viz POKYNY K ODSTRANĚNÍ 
PORUCHY 
b. Zelené kontrolky LED: indikují, že je spotřebič v chodu 
a teplota je nastavena následovně: 
b1 lehce vyšší teplota (svítí pravá kontrolka), toto 
nastavení používejte při částečném zaplnění pro 
optimalizaci spotřeby energie. 
b2 střední teplota (svítí středová kontrolka) 
b3 velmi nízká teplota (svítí levá kontrolka) 

Svítí VŠECHNY zelené kontrolky LED: Funkce RYCHLÉ 
MRAŽENÍ je aktivní; Viz část „Zmrazování čerstvých 
potravin“. 

c. Tlačítko nastavení teploty: slouží k nastavení 

požadované teploty a k aktivaci/deaktivaci funkce 
rychlého mražení. 

Chcete-li nastavit požadovanou teplotu, stiskněte 
opakovaně tlačítko pro nastavení teploty (3): nastavená 
teplota se při každém stisknutí aktualizuje. 

Pro aktivaci/deaktivaci funkce rychlého mražení stiskněte 
tlačítko přibližně na 3 sekundy. všechny zelené kontrolky 
LED najednou 3krát bliknou a pak zůstanou svítit. 
 
 
Poznámka: 
Nastavení zůstane uloženo v paměti, dokonce, i pokud 
dojde k výpadku proudu. Doba potřebná k tomu, aby 
teplota uvnitř mrazáku dosáhla nastavené hodnoty, se 
může lišit v závislosti na klimatických podmínkách i na 
samotné nastavené teplotě. 
 
Zapnutí spotřebiče 
• Spotřebič zapojte. 
• Rozsvítí se zelená kontrolka LED (střední teplota). 
• Blikání červené LED kontrolky signalizuje, že teplota 
uvnitř spotřebiče zatím není pro účely uložení potravin 
dostatečně nízká. Červená kontrolka obvykle zhasne 
během prvních šesti hodin po zapnutí spotřebiče. 
• Potraviny do mrazničky umisťujte až poté, co červená 
kontrolka LED zhasne. 
Poznámka: Vzhledem k účinnosti těsnění není možné 
otevřít dveře spotřebiče hned po jejich zavření. Proto 
před opětovným otevřením víka spotřebiče pár minut 
vyčkejte. 
 
ZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN  
Příprava čerstvých potravin ke zmrazení 
• Před zamrazením čerstvé potraviny zabalte a důkladně 
uzavřete do: alobalu, potravinové fólie, vzduchotěsných 
a vodotěsných plastových sáčků, polyetylenových nádob 
s víčky vhodnými k zamrazení potravin. 
• V zájmu dosažení vysoké kvality musí být zamrazované 
potraviny čerstvé, zralé a prvotřídní kvality. 
• Čerstvá zelenina a ovoce by měly být zamrazeny 
bezprostředně po sběru, aby byla zachována jejich plná 
nutriční hodnota, konzistence, barva a chuť. 
• Horké pokrmy nechte vždy před vložením do mrazničky 
vychladnout. 
 
Zmrazování čerstvých potravin 
• Potraviny, které chcete zamrazit, ukládejte do přímého 
kontaktu se stěnami spotřebiče (obr. 4) 
A) – potraviny k zamrazení, 
B) – zmražené potraviny. 
• Při vkládání potravin k zamražení se vyhněte přímému 
kontaktu s již zmrazenými potravinami. 
• Pro dokonalejší a rychlejší zmrazení rozdělte potraviny 
na malé porce; tento způsob balení oceníte i při pozdější 
spotřebě zmrazených potravin. 
1. Alespoň 24 hodin před uložením čerstvých potravin do 
mrazničky k zamražení je potřeba aktivovat funkci 
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rychlého mražení, a to stisknutím tlačítka c přibližně na 3 
sekundy. Všechny zelené kontrolky LED (b) se rozsvítí. 
2. Potraviny, které chcete zamrazit, vložte do mrazáku 
a jeho víko ponechejte po dobu 24 hodin uzavřené. Po 
uplynutí této doby budou již potraviny zmrazené. Funkci 
rychlého mražení lze deaktivovat stisknutím tlačítka c 
přibližně na 3 sekundy. 
Pokud nedojde k ruční deaktivaci funkce rychlého 
mražení, bude tato funkce automaticky deaktivována 
spotřebičem po uplynutí 50 hodin. 
 
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN 
Řiďte se tabulkou na spotřebiči. 
Rozdělení zmrazených potravin 
Zmrazené potraviny roztřiďte a vložte do spotřebiče; na 
obalu by mělo být uvedeno datum uložení, aby mohl být 
každý typ potraviny spotřebován v rámci doporučených 
měsíců trvanlivosti uvedených v obr. 5. 
 
Rady k uchovávání zmrazených potravin 
Při nákupu mražených potravin: 
• Ujistěte se, že není poškozený obal (zmražené potraviny 
v poškozeném obalu mohou být zkažené). Je-li obal 
nafouklý nebo jsou-li na něm mokré skvrny, výrobek 
nebyl skladován v optimálních podmínkách a může již být 
částečně rozmrzlý. 
• Při nakupování ponechte zmražené potraviny až na 
konec a přepravujte je ve speciální tašce. 
• Po návratu domů mražené potraviny okamžitě vložte 
do mrazničky. 
• Vyvarujte se teplotním rozdílům nebo je alespoň 
omezte na minimum. Řiďte se dobou trvanlivosti 
uvedenou na obalu. 
• Vždy dodržujte pokyny k uchovávání potravin uvedené 
na obalu. 
Poznámka: 
Plně nebo částečně rozmrazené potraviny okamžitě 
zkonzumujte. 
Po rozmrazení potraviny znova nemrazte, pokud je 
předtím nepřevaříte. Po převaření je možné rozmrazené 
potraviny opět zamrazit. Jestliže dojde k dlouhému 
výpadku proudu: 
• Neotvírejte víko spotřebiče, s výjimkou umístění 
balíčků s ledem (jsou-li k dispozici) na zmražené 
potraviny na pravé a levé straně spotřebiče. Zpomalí se 
tím zvyšování teploty. 
 
ROZMRAZOVÁNÍ SPOTŘEBIČE 
K rozmrazení spotřebiče by mělo dojít tehdy, když 
tloušťka ledu na stěnách dosáhne 5–6 mm. 
• Odpojte spotřebič od hlavní zásuvky elektrického 
napájení. 

• Z mrazničky vyjměte balíčky s potravinami, zabalte je 
těsně k sobě do novin a uložte je na dostatečně chladné 
místo či do tepelně izolované tašky. 
• Víko mrazničky ponechte otevřené. 
• Vyjměte vnitřní uzávěr odpadního kanálku na 
rozmrazenou vodu (v závislosti na modelu) (obr. 6). 
• Vyjměte vnější uzávěr odpadního kanálku na 
rozmrazenou vodu (v závislosti na modelu) a umístěte jej 
podle nákresu na obr. 6. 
• Pod odpadní kanálek umístěte misku, která zachytí 
zbylou vodu. Pokud je k dipozici přihrádka na 
rozmrazenou vodu, použijte ji (obr. 6). 
• K urychlení procesu rozmrazování použijte vařečku, 
kterou oddělíte led od stěn spotřebiče. 
• Odstraňte led ze dna spotřebiče. 
• Aby nedošlo k trvalému poškození vnitřní části 
spotřebiče, nepoužívejte k odstranění ledu špičaté ani 
ostré kovové předměty. 
• Nepoužívejte abrazivní prostředky a vnitřní prostory ani 
uměle nezahřívejte. 
• Vnitřek spotřebiče důkladně vysušte. 
• Po dokončení rozmrazování uzávěr opět nasaďte. 
 
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
• Odstraňte led z horního okraje (viz oddíl Jak odstranit 
poruchu). 
• Po rozmrazení vnitřek mrazničky vyčistěte houbou 
namočenou do teplé vody a nebo jemným mycím 
prostředkem. 
• Vyčistěte boční mřížku chlazení motoru (v závislosti na 
modelu). 
• Odstraňte prach z kondenzátoru umístěného na zadní 
stěně spotřebiče. 
Před prováděním údržby mrazničku vždy vypojte 
z elektrické sítě. 
K čištění mrazničky nepoužívejte abrazivní prostředky, 
drátěnky ani odstraňovače skvrn (např. aceton, 
trichlorethylen). 
Pro dosažení co nejlepšího výkonu provádějte čištění 
a údržbu spotřebiče alespoň jednou za rok. 
 
VÝMĚNA ŽÁROVKY VE VÍKU (je-li u modelu) 
• Odpojte spotřebič od hlavní zásuvky elektrického 
napájení.  
• Vyjměte kryt podle postupu znázorněného na obr. 7. 
• Vyšroubujte žárovku a nahraďte ji žárovkou se stejným 
výkonem a napětím. 
• Nasaďte kryt a spotřebič opět zapojte. 
 
JAK ODSTRANIT PORUCHU 
1. Bliká červená LED kontrolka. 
• Nedošlo k výpadku napájení? 
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• Neprobíhá odmražování? 
• Je víko mrazničky řádně uzavřené? 
• Nestojí spotřebič v blízkosti zdroje tepla? 
• Nedošlo k zanesení větrací mřížky nebo kondenzátoru? 
2. Všechny LED kontrolky blikají současně. 
• Kontaktujte zákaznickou linku. 
3. Spotřebič je příliš hlučný. 
• Stojí spotřebič v dokonale vodorovné poloze? 
• Není spotřebič v kontaktu s jiným nábytkem nebo 
předměty, které mohou způsobovat vibrace? 
• Nezapomněli jste odstranit obalový materiál zpod 
spotřebiče? 
Poznámka: Bublavé zvuky přicházející z chladicího okruhu 
po vypnutí kompresoru jsou zcela normální. 
4. Žádná z LED kontrolek nesvítí a spotřebič nefunguje. 
• Nedošlo k výpadku napájení? 
• Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky? 
• Je elektrický kabel neporušený? 
5. Žádná z LED kontrolek nesvítí, ale spotřebič funguje. 
• Kontaktujte zákaznickou linku. 
6. Kompresor funguje nepřetržitě. 
• Nevložili jste do spotřebiče teplá jídla?  
• Bylo víko mrazničky příliš dlouho otevřené? 
• Není přístroj umístěn ve velmi teplé místnosti nebo 
v blízkosti zdroje tepla? 
• Nedošlo k aktivaci funkce rychlého mrazení? (svítí 
VŠECHNY zelené kontrolky LED) 
7. Na horním okraji je příliš mnoho ledu. 
• Je uzávěr odpadního kanálku na rozmrazenou vodu 
správně usazen? 
• Je víko mrazničky řádně uzavřené? 
• Nedošlo k poškození či deformaci těsnění? (Viz kapitola 
„Instalace“.) 

• Odstranili jste všechny 4 ochranné díly? (Viz kapitola 
„Instalace“.) 
8. Tvorba kondenzátu na vnějších stěnách spotřebiče. 
• Kondenzát se běžně tvoří za určitých atmosférických 
podmínek (vlhkost nad 85 %), nebo v případě, že je 
spotřebič umístěn ve vlhké nebo špatně větrané 
místnosti. Výkon spotřebiče přitom není nijak ovlivněn. 
9. Vrstva ledu na vnitřních stěnách spotřebiče není 
rovnoměrná. 
• Tento jev je docela běžný. 
 
SERVISNÍ STŘEDISKO 
Předtím, než se obrátíte na středisko poprodejních 
služeb: 
1. Ověřte, zda nemůžete vyřešit problém sami. 
2. Zkuste spotřebič znovu zapnout. Tímto postupem se 
problém v některých případech podaří odstranit. Pokud 
ne, odpojte spotřebič od elektrické sítě a před dalším 
zapnutím hodinu počkejte. 
3. V případě stále trvající poruchy zavolejte na 
zákaznickou linku poprodejních služeb. 
Sdělte: 
• povahu poruchy, 
• model, 
• servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na výrobním 
štítku umístěném na zadní straně spotřebiče), 
• svou úplnou adresu, 
• své telefonní číslo s předvolbou. 
 

                



 

 


